
TDT STARTING FIELD CATEGORIES  Tournament Round 

1.   Winners of the Thailand Development Tour Final Order of Merit (Thailand PGA Challenge Tour), who are exempt for 2 (two) calendar years immediately following the year in which the title was won.

1 สจัจวฒัน ์ ศรปีระสทิธิ์

2.   Winner of Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Tournament(s), who are exempt for 1 (one) calendar year following the year in which the tournament was won.

3.   16 invitation spots from the Thailand PGA

2 นภัช  ปัทมสงิห์

3 เทพบดนิทร ์ อัมรนันทน์

4 ภวนิท ์ องิคะประดษิฐ์

4.   Top 5in a Thailand Development Tour Order of Merit Tournament in the current season, will be exempted into the next immediate Thailand Development Tour Tournament in the same season. (tied for 5
th
position will decide by matching score cards) 

5 กติตพิร  ชวนะพงศ์

6 ภัทรพล  ขนัทะชา

5.   Top 40 players (and ties) from 2018Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit.

7 ธนะเมศฐ ์ ธนาโชควสิทิธิ์

8 ภานุพล  ศรไีชย

9 อมต  คนชาญ

10 ภวูดล  ลีอ้าจหาญ 

11 ชโยดม  จันทรจ์ารพุงศ์

12 สพุคม  มสีม

13 อภสิทิธิ ์ นิม่นวล

14 ลนีวฒัน ์ น าพทัิกษชยักลุ

15 ยทุธวทิย ์ ศรชีมุพล

16 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

17 จติรกร  น่วมทนงค์

18 อรรถพล  จรณะหตุ

19 ณภัทร  แซล่ิม่

20 วรีวทิย ์ สกลุเจรญิรัตน์

21 ภาณุวฒัน ์ บลุสมบัติ

22 ธนกฤต  ชยัศลิปิน

23 แกน่เพชร  ยศภาคย์

24 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

25 ธรรศ  แจง้กจิ

26 บวร  ชยัศรี

27 วชริวทิย ์ เสารอ่น

28 อภวิชั  รักษาพราหมณ์

29 ธรีต ิ ลวูนิส์

30 ธรีภัทร ์ พวงล าใย

6.   Top 20 players (and ties) from 2019Thailand Development Tour Order of Merit / Re-ranking

7.   Foreign Members

7.1   Top 2 and from 2018Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit(tie for the 5
th
 position will decide by the better average score from all events, if still tie, by the better average score tournament by tournament from the latest event backward)

7.2   Top 2 from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking (tie for the 5
th
position will decide by the better average score from all events, if still tie, by the better average score tournament by tournament from the latest event backward) 



7.3    Top 2 from Qualifying Round of the Thailand Development Tour (tie for 5
th
position will decide by matching score card, the total score of all players from this category must not exceed 30

th
 position of category 10 below)

8.   In case category 4-8 not full

8.1 Thai Players: Will call from  position and below from Thailand Development Tour Order of Merit 2018 

31 ปิยณัต ิ จตุเิวช

32 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

33 ชยกร  เหรยีญทองค า

34 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

35 ศักดิช์ยั  ศริมิายา

36 บัณฑติ  ชยัสขุ

37 พลวตัร  รัตนเลศิธาดา

38 ภวตั  ประชมุศรสีกลุ

39 พันธมติร  วนานุภัณฑ์

40 ธวชัชยั  ยอดแกว้

41 เวทศิ  แสงหรัิญ

42 ณัฐดนัย  รัตนประภา

43 อรรถชยั  ใจฉลาด

44 ธเนตร  ศรสีวสัดิ์

45 นพรัตน ์ ค านยิม

46 จริสนิ  ลิม้วชิยั

47 ยทุธพร  มหรรณพ

48 ปรม  ชนัซือ่

49 ปิยชาต ิ อยูส่บาย

50 ภวศิ  ปัณทะรส

51 เจษฎา  เสววีลัลภ

52 จริายสุ  กติตวิฒันากลู  

53 ชนิพัฒน ์ ตัง้ตรงวฒันา

54 ศรัณยพงศ ์ ธรีานนท์

55 กฤตชยั  ทองไทย

56 นนทนันท ์ มารศรี

57 ธยาน ์ ลมิปิผลไพบลูย์

58 วรภพ  ชยัพพิรรธ

59 พงษ์สพุรรณ  กันธมิา

60 ธนน  ธรีสทิธภัิทร

61 ปฐวกีานต ์ ค ามนตรี

62 กอ้งนภา  สพุรรณ

63 ณัฐวฒัน ์ มเีสมา

64 คณนิ  นิม่เจรญิวรรณ

65 ชญานนท ์ ข าพงษ์

66 ธนาคาร  สงครามมา

67 รัชญเ์ดช  เตยีวตระกลู

68 พัฒนพงษ์  แสนบัวหลวง



69 เสฐยีรพงศ ์ ตันตะราวงศา

70 ภัทรชยั  กวกีจิภาณุกลุ

71 พศวตัธ ์ วารศีริรัิกษ์

72 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

73 อทิธศิาสตร ์ ด าเลศิ

74 อทิธพัิทธ ์ ศลิาสวุรรณ

75 ภบูดนิทร ์ ขนัทอง

76 มนตร ี เจรญิสขุ

77 สมเกยีรต ิ ศรสีงา่

78 ปิยะภัทร  มากแสง

79 Jeremy  PAULSON

80 ศกิวสั  ทองจนี

81 พงศเ์ทพ  แจวช านาญเชาว์

82 ธนันชยั  ประเสรฐิแกว้

83 วรชมุ  ชมะทัต


